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Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Hydract ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 18. juni 2020
Direktion

Peter Espersen

Morten Lindberg

direktør

direktør

Bestyrelse

Ann Bodilsen

Peter Espersen

Morten Lindberg

formand
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til anpartshaveren i Hydract ApS
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Hydract ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet
i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

·

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

·

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

·

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

·

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

·

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Holstebro, den 18. juni 2020

KRØYER PEDERSEN
Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Klaus Lund Kristensen
statsautoriseret revisor
mne32792
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Hydract ApS
Nybovej 34
7500 Holstebro
CVR-nr.:

31 87 30 37

Stiftet:

1. november 2008

Hjemsted:

Holstebro

Regnskabsår:

1. januar - 31. december
11. regnskabsår

Bestyrelse

Ann Bodilsen, Holstebro, formand
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Peter Espersen, Holstebro
Morten Lindberg, Aulum
Direktion

Peter Espersen, direktør
Morten Lindberg, direktør

Revision

KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S

Modervirksomhed

Peter Espersen Holding ApS
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Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten består i at producere og sælge procesløsninger med den patenterede vandhydrauliske
procesventil. Hydract sælger til Food & Beverage industrien og har blandt andet Carlsberg som kunde.
Kundesegmentet tæller bryggerier, mejerier og øvrige kunder inden for den sanitære industri.
Teknologien er banebrydende og virksomheden forventes at have en stejl vækstkurve.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder har i 2019 udgjort et overskud på 28.672 t.kr. mod
et overskud sidste år på 1.315 t.kr. Stigningen skyldes primært fortjeneste ved salg af tilknyttet virksomhed.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på balancedagen på 45.535 t.kr. mod 35.723 t.kr. sidste
år, svarende til en stigning på 9.812 t.kr.
Egenkapitalen udgør på balancedagen 30.311 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 66,6 % af de samlede aktiver på 45.535 t.kr., hvilket er en stigning på 41,0 procentpoint i forhold til sidste år.
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Årets resultat har i 2019 udgjort et overskud på 21.164 t.kr. mod et overskud sidste år på 79 t.kr.

Note

2

2019

2018

Bruttotab

-4.582.939

-693.421

Salgsomkostninger
Administrationsomkostninger

-768.295
-2.975.971

0
-197.784

Resultat før finansielle poster

-8.327.205

-891.205

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Finansielle indtægter fra tilknyttet virksomhed
Andre finansielle indtægter
Nedskrivning af finansielle aktiver
Finansielle omkostninger

28.672.361
118.836
0
-433.901
-822.357

1.314.710
22.079
4.926
0
-720.526

Resultat før skat

19.207.734

-270.016

1.956.513

348.657

21.164.247

78.641

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Udbytte for regnskabsåret
Overføres til overført resultat
Disponeret fra overført resultat

0
15.558.000
5.606.247
0

1.314.710
0
0
-1.236.069

Disponeret i alt

21.164.247

78.641

Skat af årets resultat
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Balance 31. december
Aktiver
Note

2019

2018

Færdiggjorte udviklingsprojekter
Udviklingsprojekter under udførelse

19.069.898
868.126

13.001.636
7.117.561

Immaterielle anlægsaktiver i alt

19.938.024

20.119.197

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

1.489.331

0

Materielle anlægsaktiver i alt

1.489.331

0

0
848.060
156.100

13.415.163
0
0

1.004.160

13.415.163

22.431.515

33.534.360

Fremstillede varer og handelsvarer

3.713.326

0

Varebeholdninger i alt

3.713.326

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttet virksomhed
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

20.559
5.616.942
190.988
11.220.795
132.452

0
890.069
1.242.942
55.750
0

Tilgodehavender i alt

17.181.736

2.188.761

Likvide beholdninger

2.208.718

0

Omsætningsaktiver i alt

23.103.780

2.188.761

Aktiver i alt

45.535.295

35.723.121

3
4

5

6

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Andre værdipapirer og kapitalandele
Huslejedeposita
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
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Anlægsaktiver

Balance 31. december
Passiver
Note

2019

2018

Anpartskapital
Reserve for udviklingsomkostninger
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret

125.000
9.293.142
5.334.825
15.558.000

125.000
9.081.864
-60.144
0

Egenkapital i alt

30.310.967

9.146.720

Hensættelser til udskudt skat
Andre hensatte forpligtelser

2.427.563
1.571.000

4.193.088
0

Hensatte forpligtelser i alt

3.998.563

4.193.088

1.260.000
722.928

1.680.000
0

Langfristede gældsforpligtelser i alt

1.982.928

1.680.000

Kortfristet del af langfristet gæld
Gæld til pengeinstitutter
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld

648.000
32.796
6.393.953
985.209
0
1.182.879

0
0
857.656
0
19.334.502
511.155

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

9.242.837

20.703.313

Gældsforpligtelser i alt

11.225.765

22.383.313

Passiver i alt

45.535.295

35.723.121

Egenkapital
7
8
9
10

Gældsforpligtelser
11 Ansvarlig lånekapital
Leasingforpligtelser

1

Særlige poster

12 Medarbejderforhold
13 Eventualposter
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Hensatte forpligtelser

Noter
1.

Særlige poster

2019

2018

29.227.916

0

29.227.916

0

29.227.916

0

29.227.916

0

375.847
446.510

622.748
97.778

822.357

720.526

31/12 2019

31/12 2018

Kostpris 1. januar
Overførsler

13.868.412
7.117.561

13.868.412
0

Kostpris 31. december

20.985.973

13.868.412

Afskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger

-866.776
-1.049.299

-173.355
-693.421

Afskrivninger 31. december

-1.916.075

-866.776

Regnskabsmæssig værdi 31. december

19.069.898

13.001.636

Indtægter:
Fortjeneste ved salg af tilknyttet virksomhed
Omkostninger:
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

2.

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder
Finansielle omkostninger

3.

Færdiggjorte udviklingsprojekter
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Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen.

Noter
31/12 2018

7.117.561
868.126
-7.117.561

2.359.206
4.758.355
0

Kostpris 31. december

868.126

7.117.561

Regnskabsmæssig værdi 31. december

868.126

7.117.561

Tilgang i årets løb

1.663.758

0

Kostpris 31. december

1.663.758

0

Årets af-/nedskrivninger

-174.427

0

Af- og nedskrivninger 31. december

-174.427

0

1.489.331

0

980.284

0

1.736.992
-1.736.992

1.736.992
0

0

1.736.992

Opskrivninger 1. januar
Årets resultat
Årets tilbageførsler på afgang

11.678.171
-555.555
-11.122.616

10.363.461
1.314.710
0

Opskrivninger 31. december

0

11.678.171

Regnskabsmæssig værdi 31. december

0

13.415.163

Udviklingsprojekter under udførelse
Kostpris 1. januar
Tilgang i årets løb
Overførsler

5.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Regnskabsmæssig værdi 31. december

Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på

6.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kostpris 1. januar
Afgang i årets løb
Kostpris 31. december

Hydract ApS · Årsrapport for 2019

11

Penneo dokumentnøgle: N30NL-XBZC6-DPFI5-XWH44-FEDJG-WEEN2

4.

31/12 2019

Noter

125.000

9.081.864
211.278

5.558.623
3.523.241

9.293.142

9.081.864

-60.144
5.606.247
-211.278
0

-6.979.005
-1.236.069
-3.523.241
11.678.171

5.334.825

-60.144

15.558.000

0

15.558.000

0

1.680.000

1.680.000

-420.000

0

1.260.000

1.680.000

Foreslået udbytte for regnskabsåret
Udbytte for regnskabsåret

11.

125.000

Overført resultat
Overført resultat 1. januar
Årets overførte resultat
Overført til reserve for udviklingsomkostninger
Overført fra reserve efter indre værdis metode

10.

125.000

Reserve for udviklingsomkostninger
Reserve for udviklingsomkostninger 1. januar
Overført fra overført resultat

9.

125.000

Anpartskapital
Anpartskapital 1. januar

8.

31/12 2018

Ansvarlig lånekapital
Ansvarlig lånekapital i alt
Heraf forfalder inden for 1 år

Lånet er afdragsfrit indtil 30. juni 2020, hvorefter lånet forventes afviklet over 4 år.
Efter 5 år udgør restgælden 0 kr.
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7.

31/12 2019

Noter

3

1

Medarbejderforhold
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

13.

2018

Eventualposter
Sambeskatning
Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Peter Espersen Holding ApS, CVR-nr. 29 63
44 16 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.
Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle
forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.
Den samlede skyldige skat i sambeskatningen udgør 0 kr.
Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter af udbytte, renter og royalties udgør 0 kr.
Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.
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12.

2019

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Hydract ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en
klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, dog er enkelte poster ændret ved
reklassifikation. Årsrapporten aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen
Bruttotab

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der
afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Handelsvirksomhederne indregner vareforbrug og de producerende virksomheders produktionsomkostninger svarende til årets omsætning. Herunder indgår direkte og
indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger
på produktionsanlæg.
Under produktionsomkostninger indregnes tillige udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne
for aktivering, samt afskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger.
Salgsomkostninger
I salgsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i året samt til
årets gennemførte salgskampagner. Herunder indregnes omkostninger til reklame- og udstillingsomkostninger.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til administration af selskabet.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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Bruttotab indeholder nettoomsætning og produktionsomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen
sambeskatning af koncernens danske virksomheder.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter
Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsaktiviteter.
Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske gennemførlighed, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan
påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at
den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.
Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger.
Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives aktiverede udviklingsomkostninger lineært over den
vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 20 år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
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Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette
underskud (fuld fordeling).

Anvendt regnskabspraksis
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

1-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
Leasingkontrakter

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi.
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve
for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger
kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af tilknyttede virksomheder opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusive resterende koncerngoodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til kostpris. Der foretages
nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Deposita
Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
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Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste
værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.
Varebeholdninger

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Egenkapital
Reserve for udviklingsomkostninger
Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger med fradrag af tilknyttede udskudte skatteforpligtelser. Reserven kan ikke benyttes til udbytte eller dækning af underskud. Reserven reduceres eller opløses, hvis de indregnede udviklingsomkostninger afskrives eller udgår af virksomhedens drift. Dette sker ved overførsel direkte til egenkapitalens frie reserver.
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).
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Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Anvendt regnskabspraksis
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i
det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
Efter sambeskatningsreglerne hæfter Hydract ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.
Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter tabsgivende kontrakter. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet
som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling
af forpligtelsen.
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